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Divulgação/Ascom prefeitura 

OAB incentiva participação 
dos jovens nas eleições

Código de obras e 
edificações será atualizado

Promotor avalia trabalho 
desenvolvido na região

Estudantes receberam informações sobre como 
fazer o título online e funcionamento dos poderes

Munícipes poderão apresentar sugestões, que 
serão analisadas por técnicos do setor

Rodrigo Dezengrini atua na Comarca de 
Maravilha há dois anos
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VISITA NAS ESCOLAS MARAVILHA JUSTIÇA

APÓS RECLAMAÇÕES 
DE MORADORES, CASAN 
EXPLICA COBRANÇAS 
DA TAXA DE ESGOTO

Sistema entrou em funcionamento em novembro de 2021, 
mas a cobrança da taxa iniciou somente neste mês, inclusive 
para imóveis que ainda não estão ligados na rede pública 

FATURA DOBROU 
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REDE MUNICIPAL

Município lança edital para renovar contratação de 
vigias nas escolas
Serviço abrange todas as escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino

CARINE ARENHARDT 

O trabalho de vigilância nas escolas da 
rede municipal de Maravilha terá continuida-
de com um novo contrato entre a prefeitura 
e empresa prestadora do serviço. A prefeitu-
ra lançou um edital que prevê um valor anual 
de aproximadamente R$ 750 mil para serem 
investidos na contratação do serviço. 

A secretária de Educação, Cleusamar 
Preuss, destaca que o pagamento anual é a 
principal mudança para 2022. Atualmente o 
serviço é pago de forma mensal para a em-

presa responsável pelo serviço. Na próxima 
quarta-feira (27) o município deve abrir as 
propostas para definir a empresa vencedora 
da licitação, que será responsável pela con-
tratação e pagamento dos vigias que atuam 
nas escolas. 

Cleusamar destaca que a implantação 
deste serviço nas escolas vem tendo uma 
avaliação muito positiva, resultando em mais 
segurança para os alunos e equipe. A atuação 
dos vigias ocorre das 6h45 às 18h30 e abran-
ge todas as escolas e centros de educação 
infantil da rede municipal de ensino. Serviço foi implantado em 2021 em todas as unidades da rede municipal 

Carine Arenhardt/O Líder
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MINISTÉRIO PÚBLICO

Após dois anos em Maravilha, promotor 
avalia trabalho e mudanças com a pandemia
Rodrigo Dezengrini é responsável pelas ações na 1ª Promotoria da Comarca de Maravilha

EDERSON ABI

O promotor Rodrigo Dezen-
grini completa, em breve, dois 
anos de atuação no Ministério 
Público da região de Maravi-
lha. Ele é de Chapecó, estava 
em Quilombo e foi promovido 
para Maravilha. 

Dezengrini explica que a 
atuação da 1ª Promotoria está 
nas áreas de infância e juventu-
de, da família, meio ambiente, 
cidadania, com ações de saúde 
e educação, além de infrações 
de menor potencial ofensivo e 
violência contra a mulher. 

Em entrevista à Rádio Líder, 
o promotor explicou que tam-
bém há procedimentos extras 
para investigação de ações de 
danos na comunidade, como 
nas áreas ambientais. 

Ele destacou o trabalho nos 
casos de violência doméstica, 
sendo o Ministério Público atu-
ante na orientação e preven-
ção desse tipo de infrações 
na Comarca.  Entre as maiores 
demandas, o promotor afirma 
que são crimes ambientais, 
violência contra a mulher e 
ações na área de infância e ju-
ventude. 

PANDEMIA
Segundo o promotor, o Ministério Público não parou e o trabalho foi intensificado, 
inclusive, por meios digitais. A atuação já retornou de forma presencial, mas a pande-
mia provocou aprendizados. “Além do atendimento presencial, temos o WhatsApp”, 
conforme ele. O contato com o Ministério Público é (49) 992018214. 

Promotor Rodrigo Dezengrini é responsável pela 1ª Promotoria de Maravilha

Ederson Abi /O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

CONTAMINAÇÃO DE 
ÁGUAS NA REGIÃO

Dias atrás, o médico Ricardo Cesar Martins de 
São Miguel do Oeste fez uma pesquisa sobre 
águas na região. Encontrou grande número de 
poços, fontes, mananciais diversos, enfim, conta-
minados. A principal contaminação? Coliformes 
fecais. A partir desta constatação, o médico 
apresentou importante estudo na Câmara de 
Vereadores de São Miguel do Oeste, discorrendo 
sobre o assunto. Alguns dias depois, tive o prazer 
de recebê-lo no programa Atualidades, aqui do 
grupo WH.

BATE PAPO COM O MÉDICO

Iniciei o bate papo questionando as motivações do trabalho. O dr. Ricardo, então, 
me respondeu que isto se tratou de uma mera constatação inicial, de quando atendia 
os postos de saúde e ESF’s da cidade, e percebeu que sempre que havia algum perío-
do mais longo de chuva, aumentava os índices de viroses e intoxicações causadas por 
águas. E, naturalmente, nestas contaminações e viroses, os ditos coliformes fecais. 
A explicação e a constatação básica foram simples. Contaminação por ausência de 
esgoto tratado nas nossas cidades. Este problema, sabemos, é o verdadeiro vilão das 
contaminações de águas, proliferação de verminoses, surgimento de viroses, diar-
reias e outras patologias do gênero. Em resumo, cada vez que chove, há maior proli-
feração no solo das águas e, consequentemente, esta proliferação faz com que haja 
uma imensa dispersão de coliformes fecais, já que muitos municípios, além de não ter 
rede de esgoto, têm muitas casas literalmente jogando dejetos na rede pluvial (rede 
de água da chuva). A partir daí, estas águas seguem seu curso, levam aquela sujeira 
toda, e a contaminação está feita.

SOLUÇÕES

Primeiro lugar, o interior tem 
mais problemas que a cidade. Na 
verdade, não há como o agricul-
tor evitar que suas criações façam 
as necessidades no solo. Portanto, 
para estes casos, ferver a água é 
fundamental. Já para as cidades, 
uma solução apenas. Rede de esgo-
to tratada! Sim. Tem que se cons-
truir redes de esgoto pois as pró-
prias exigências sanitárias futuras 
apontam para este caminho. Vai 
transtornar a cidade, escavar ruas 
e calçadas, é obra que não aparece 
(e que não dá voto...) mas é a úni-
ca salvação. É um caro preço que os 
municípios irão pagar, visto que te-
mos uma história que, lamentavel-
mente, nos colocou nesta situação. 
E lógico, um custo altíssimo para 
resolver tudo isso. Em resumo, os 
administradores que descasquem 
esse imenso pepino. O certo é que 
as coisas não podem continuar des-
ta forma. Corremos o risco de cada 
vez mais chafurdarmos no cocô. 
Desculpem a dureza da frase final. 



5Maravilha - Sexta-Feira 22 de Abril de 2022 - ED 672

CARINE ARENHARDT 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto 
em Maravilha entrou em funcionamento em no-
vembro de 2021, mas foi somente neste mês de 
abril que a cobrança do serviço foi efetivamente 
inclusa na fatura de água e esgoto da Casan. Para 
quem tem imóveis localizados em ruas ou aveni-
das onde passam as redes de coleta, a fatura re-
cebida da Estatal basicamente dobrou de valor. 

Conforme o chefe da agência da Casan em 
Maravilha, André Tonello, o valor que cada imó-
vel vai pagar pelo serviço de coleta e tratamento 
de esgoto é proporcional ao consumo de água. 
Se o consumidor paga R$ 50,00 de água, vai pa-
gar mais R$ 50,00 pela taxa de esgoto, totalizan-
do R$ 100,00 na nova fatura.

MARAVILHA

Após reclamações de moradores, Casan 
explica cobranças da taxa de esgoto
Estatal começou, neste mês, a enviar os novos valores, junto da fatura de água 

Estação entrou em funcionamento em novembro do ano passado 

Divulgação 

Embora seja um dos principais motivos de reclamação dos consumidores, a cobrança da 
taxa antes mesmo do imóvel estar ligado na rede coletora está amparada em lei federal. 
Conforme Tonello, a Casan já havia enviado avisos nas faturas de água de janeiro, fevereiro e 
março, comunicando aos consumidores que a taxa de esgoto passaria a ser cobrada em abril. 

A taxa é cobrada atualmente para 754 imóveis de Maravilha, que estão localizados nas 
áreas onde passam as tubulações coletoras, inclusive para aqueles que ainda não estão efe-
tivamente ligados na rede de esgoto. 

Tonello orienta aos moradores a fazer a ligação dos imóveis na rede coletora e afirma 
que na maioria dos casos o procedimento não é difícil. Ele ressalta que algumas dificuldades 
maiores são encontradas em imóveis que estão em níveis mais baixos do que a rua, onde 
pode haver necessidade de bombeamento do esgoto para a rede de coleta. Outra situação 
relatada por Tonello, são nos  imóveis mais antigos, já que alguns moradores não tem conhe-
cimento de onde passam as tubulações, o que é importante para fazer a ligação. 

IMÓVEIS SEM LIGAÇÃO NA REDE TAMBÉM PAGAM A TAXA



6 Maravilha - Sexta-Feira 22 de Abril de 2022 - ED 672

VEREADORES SE REÚNEM 
COM PROMOTOR 
Os vereadores Ademir Unser, Natalino Prante e Viní-
cius Ventura, integrantes da Comissão Especial em 
Prol da Captação, Tratamento e Distribuição de Água 
e Saneamento Básico, se reuniram na tarde de quar-
ta-feira (20) com o Promotor Marcos Schlickmann 
Alberton, para debater sobre a legalidade da cobran-
ça da taxa. Conforme Prante, a promotoria informou 
que a referida cobrança é amparada em legislação 
aplicada em todo o território catarinense pela Estatal. 
Prante destaca que a comissão vai continuar cobran-
do melhorias no abastecimento de água e saneamen-
to básico, inclusive a municipalização ou privatização 
do serviço, visto que o contrato com a Casan já venceu 
e ainda não foi renovado.  Eles pedem ainda a criação 
de uma estrutura para orientar as pessoas sobre o 
sistema de saneamento. 
Os vereadores também visitaram a Estação de Trata-
mento de Esgoto e relataram que não encontraram 
funcionários da Casan no local. No entanto, o chefe 
da agência da Casan em Maravilha esclareceu que a 
estação tem um sistema automático de funcionamen-
to e portanto não há funcionários fixos no local. 

A ampliação da rede coletora de esgoto na cidade já tem uma nova etapa ga-
rantida, para ligações domiciliares na Rua Duque de Caxias. O projeto está em fase 
de conclusão e ainda no mês de maio a licitação deve ser lançada pelo governo 
municipal. O valor, de aproximadamente R$ 740 mil, será repassado pela Casan. 

AMPLIAÇÃO DA REDE 
VAI SER LICITADA

Chefe da agência da Casan em Maravilha, André Tonello 

Carine Arenhardt/O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

Diagnóstico tardio do autismo afeta a qualidade de vida
OS SINAIS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO SURGEM NA PRIMEIRA INFÂNCIA. O 

DIAGNÓSTICO TARDIO AFETA O DESENVOLVIMENTO 
DE HABILIDADES SOCIAIS E COGNITIVAS DA CRIANÇA

Fonte: www.institutoneurosaber.com.br

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO CORRETO
Muitas vezes, os diagnósticos são equivocados, pois os sintomas podem confundir os 

médicos. É muito comum que as crianças que receberam um diagnóstico de TDAH, mais 
tarde sejam diagnosticadas com o TEA.

O foco precoce em problemas sensoriais, embora possa ajudar algumas crianças, pode 
atrasar o diagnóstico de autismo. Elas se enquadram no espectro do autismo, mas rece-
bem terapias inadequadas, por terem recebido outros diagnósticos.

Diagnóstico tardio do autismo
Existem várias razões pelas quais 

as avaliações iniciais da criança não 
resultam em um diagnóstico de autismo. Tan-
to os médicos quanto os pais gravitam em tor-
no do diagnóstico com o melhor prognóstico. 
É compreensível, já que os médicos querem 
um certo nível de certeza antes de entregar 
um diagnóstico fechado de TEA. 

Portanto, a abordagem inicial costuma ser 
tratar o que é tratável e depois reavaliar. Por 
exemplo, tratar os sintomas como TDAH pri-
meiro e acompanhar o desenvolvimento da 
criança. Os pediatras querem dar uma chance 
ao desenvolvimento, uma vez que as crianças 
se desenvolvem em ritmos diferentes. Assim, 
os médicos tendem a tranquilizar os pais, des-
considerando sinais importantes que indicam 
a presença do TEA.

O diagnóstico do autismo não é simples, re-
quer avaliações com diferentes especialistas e 
entrevistas estruturadas com os pais sobre os 
sintomas atuais e passados da criança. Dessa 
forma, o TDAH associado ao autismo pode 
ser confundido com um TDAH grave, pois sin-

tomas dos dois transtornos podem ser muito 
semelhantes, a princípio.

O autismo é um espectro, com uma am-
pla gama de comportamentos. Muitas vezes, 
seus sintomas variados levam ao diagnóstico 
tardio do autismo.

Problemas sensoriais costumam ser detec-
tados na pré-escola e, de fato, podem estar 
causando sofrimento à criança, mas geral-
mente não são o quadro completo. Quando 
o processamento sensorial se torna o foco 
principal ou único, a criança perde um tempo 
valioso de tratamento.

Os pais que enxergam sinais de autismo 
em seus filhos, devem buscar uma avaliação 
completa, feita por um profissional experien-
te no diagnóstico do TEA. Da mesma forma, 
professores também devem estar atentos aos 
sinais em seus alunos.

A conversa entre escola e família é funda-
mental para olhar cada criança atentamente 
e, diante de dúvidas, procurar um especialista. 
Dessa forma, caso seja realizado o diagnósti-
co de autismo, a qualidade de vida da criança 
pode ser melhor.

Os sintomas do TEA variam muito, mas alguns si-
nais como a falta de contato visual, atrasos na fala e 
na linguagem, entre outros, devem ser considerados 
pelos pais.

Ainda que esses sintomas não sejam suficientes 
para o diagnóstico de autismo, a presença desses 
comportamentos são sinais de alerta. Sabemos que é 
muito difícil para os pais aceitarem essa condição em 
seus filhos.

No entanto, o diagnóstico precoce é fundamental 
para que a criança receba as intervenções e tratamen-
tos adequados. Uma equipe multidisciplinar é essen-
cial para detectar a presença do TEA, assim como para 
atender as crianças.

As dificuldades no diagnóstico do autismo
É muito importante que as crianças com autismo 

recebam tratamento precoce para que possam 
desenvolver habilidades sociais e cognitivas. No 
entanto, a dificuldade em realizar precocemente o 
diagnóstico, faz com que ele só ocorra tardiamente, 
em muitos casos.

O diagnóstico tardio acontece, pois, muitas ve-
zes, a criança recebe outros diagnósticos antes do 
autismo ser detectado. Muitas são diagnosticadas 
com TDAH, por exemplo, ou com problemas de 
processamento sensorial. Assim, o autismo não é 
detectado até que as demandas da escola e das si-
tuações sociais aumentem. 

Essas avaliações iniciais não são necessariamente 
imprecisas, pois se estima que 30 a 40% das crianças 
com transtorno do espectro do autismo também te-
nham TDAH. Da mesma forma, os desafios de proces-
samento sensorial são comuns em crianças com autis-
mo, sendo considerados um sintoma do transtorno. 

No entanto, esses diagnósticos equivocados 
podem atrasar o diagnóstico de autismo. Enquan-
to as crianças receberem tratamento para TDAH 
ou para problemas de processamento sensorial, 
estarão deixando de fazer terapias que têm impac-
to muito maior em suas vidas.

Dessa forma, o diagnóstico precoce é o que vai 
permitir que as crianças recebam tratamento ade-
quado, ainda na primeira infância.
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A Câmara de Vereadores realizou 
mais uma sessão na noite de segunda-
-feira (18) em Maravilha. O encontro 
não teve a presença do vereador Sér-
gio Bourscheidt, que está com dengue.

Os vereadores aprovaram 16 indi-
cações, que são sugestões de melho-
rias no município. As indicações são 
encaminhadas para o prefeito Sandro 
Donati. Mais de 60 indicações já foram 

encaminhadas neste ano. 
Além das indicações, os vereadores 

aprovaram um requerimento do vere-
ador Orli Genir Berger (PP), que solici-
ta que o Poder Executivo, através da 
Secretaria de Saúde, informe quantos 
e quais são os veículos pertencentes à 
frota da referida secretaria, bem como 
se há contratação de transporte tercei-
rizado para fora do município.

LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores aprova indicações, 
moção e requerimento em Maravilha
Sessão não teve projetos para votação

Vereadores debateram indicações, já que não havia projetos em votação

MOÇÃO
A Câmara de Vereadores aprovou uma mo-
ção de apelo que será encaminhada para 
o presidente da república e outras várias 
autoridades federais. A moção pela empe-
nho e atenção para as demandas do setor 
produtivo de Maravilha, região, e de Santa 
Catarina, que foi afetado com a estiagem.

Cleiton Ferrasso/O Líder
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Falta de ocupação não 
é descanso; um espírito 
completamente desocupado 
é um espírito aflito.” 
William Cooper

ECONOMIA BRASILEIRA CRESCE 0,6% EM 
FEVEREIRO, APONTA PRÉVIA DA FGV

A atividade econômica brasileira avançou 0,6% em 
fevereiro, segundo dados divulgados na quarta-feira (20) 
pelo Monitor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), indica-
dor considerado uma prévia do PIB. Em termos mone-
tários, estima-se que o acumulado do PIB no primeiro 
bimestre de 2022 tenha sido de R$ 1,332 trilhão. No pe-
ríodo entre dezembro e fevereiro, o consumo das famí-
lias cresceu 2,1%, em comparação ao mesmo período do 
ano passado. Pelo quinto mês consecutivo, o componen-
te de serviços foi o único a apresentar taxas positivas, que 
foram influenciadas, principalmente, pelo desempenho 
dos segmentos de transporte e de alojamento, alimenta-
ção e domésticos. Destaca-se também a forte queda do 
consumo de bens duráveis (-8,6%).

Bella Janela investe R$ 2 milhões 
em equipamento para proteger 
meio ambiente

A Bella Janela, considerada a maior empre-
sa de cortinas da América Latina, acaba de ad-
quirir um sistema de limpeza do ar chamado 
Klean, de precipitação eletrostática, avaliado 
em R$ 2 milhões, importado da China e único 
na região Sul do país. Com isso, os gases emi-
tidos pela rama contêm uma mistura de po-
luentes como vapores de óleos, partículas de 
resinas e outras partículas denominadas como 
carga de poluentes PM2.5 que passam pelo 
sistema utilizando um conjunto adicional de 
ventiladores. Fiapos e partículas grandes são 
retidos pelo pré-filtro lavável, e os gases vão 
para o permutador de calor, sendo resfriados a 
uma temperatura de aproximadamente 50ºC 
onde os vapores se condensam e se tornam 
gotas. O ar expelido, que agora tem uma fina 
névoa de gotas de óleo, entra no precipitador 
eletrostático, ali 95% das gotas de óleo são co-
letadas e reaproveitadas como matéria-prima 
para produção de detergentes, sabão, entre 
outros, garantindo que o sistema esteja de 
acordo com as leis de emissão de poluentes vi-
gente. Para o fundador e CEO da Bella Janela, 
Roberto Baby, todo esse empenho com ações 
sociais e a preocupação com o meio ambiente 
são pontos que fazem parte da missão da em-
presa: “Queremos deixar um legado para nos-
sa cidade e comunidade e, por isso, o cuidado 
com as pessoas e a conservação ambiental”.

Programa de inovação vai 
investir R$ 1,3 milhão em 
projetos de turismo

O edital da terceira edição 
do programa de incentivo a 
projetos inovadores na área 
de turismo em Santa Catarina, 
o Inovatur, foi lançado na 
terça-feira, dia 19. O total 
de recursos será de R$ 1,3 
milhão. Serão selecionados 
até 13 projetos e cada um 
poderá receber até R$ 100 mil. 
A iniciativa é da Agência de 
Desenvolvimento do Turismo 
de Santa Catarina (Santur) em 
parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina 
(Fapesc) com o apoio da 
Universidade do Vale do Itajaí 
(Univali). O objetivo é estimular 
a criação de novos negócios e 
incentivar startups nas regiões 
turísticas do estado. A inscrição 
das propostas deve ser feita até 
o dia 19 de maio. 

Alemanha vai parar de importar petróleo 
da Rússia até final do ano, diz ministra 

Conforme divulgação da Reuters, a Alemanha deixará 
de importar petróleo da Rússia até o final do ano, disse a 
ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena 
Baerbock, após uma reunião com seus colegas do Báltico 
na quarta-feira. “Portanto, digo aqui clara e inequivocamen-
te que sim, a Alemanha também está eliminando comple-
tamente as importações de energia russa”, disse Baerbo-
ck.”Vamos reduzir pela metade o petróleo até o verão e 
estaremos em zero até o final do ano, e então será o gás, em 
um roteiro europeu conjunto, porque nossa saída conjunta, 
a saída completa da União Europeia, é nossa força comum.” 
(Reportagem de Riham Alkousaa e Miranda Murray).

95% DOS BRASILEIROS SENTIRAM A 
ELEVAÇÃO DA INFLAÇÃO

A disparada recente que levou a inflação ao patamar 
de dois dígitos foi sentida no bolso de 95% dos consu-
midores brasileiros nos últimos seis meses, de acordo 
com pesquisa divulgada na quarta-feira (20) pela CNI 
(Confederação Nacional da Indústria). Em novembro, a 
avaliação de que os preços haviam subido era partilhada 
por 73% das famílias. Segundo o levantamento, os pre-
ços “aumentaram muito” para 87% dos brasileiros e “um 
pouco” para 8%. Por outro lado, entre os que não sen-
tiram a inflação, 4% notaram a manutenção dos preços 
e outro 1% diz que os valores diminuíram um pouco ao 
longo dos últimos meses.

Divulgação 
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Registro: Antonella| 9 meses 
“Esse sorriso é a coisa mais linda que eu já 
vi. É meu motivo de viver.”

Registro: 
Cecília| 1 
aninho 
“Como pode 
caber tanto 
amor em 
alguém tão 
pequenino?”

Registro: Ketlyn 
7 anos 
“Todas as pai-
xões passam 
e se apagam, 
exceto as mais 
antigas, aquelas 
da infância.”

Marciélly, É o seu ani-
versário! Parabéns! Que 
traga renovação. Saúde, 
paz e amor, e muitas 
realizações!

Renan, Felicidades 
para você, por este 

dia tão especial que 
é o seu aniversário.

Mari, que 
Deus te 

abençoe e 
seja seu guia. 

Muita paz, 
amor, sucesso, 

dinheiro e 
sabedoria 

para tomar 
as decisões 

certas.
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Registro: Maria 
Alice| 8 meses 
“Você saiu 
diretamente 
dos meus 
sonhos para 
ser a minha 
mais linda 
realidade.”

Rafael, Parabéns! Que não lhe falte saúde, 
paz, alegria e que todos os seus dias sejam 
abençoados e cheios de gratidão!

Sirlei, grandes 
bênçãos na sua 
vida e que Deus 
venha iluminar 

você cada dia 
mais e mais. 

Que todos os 
seus sonhos 
se realizem 
e que você 

continue sendo 
essa pessoa 

maravilhosa.

Sadi, parabéns. 
Fazer aniversá-
rio é olhar para 

trás com gra-
tidão e para a 
frente com fé!

Noici, Parabéns, Feliz aniversário! Que o sol, a 
lua e as estrelas brilhem mais vezes por ti.

Patricia, Parabéns pelo teu 
aniversário! Vida e saúde! Que a 
coragem esteja sempre contigo. 
Que a alegria impulsione os teus 
passos. Que o sol brilhe sempre 
em tuas aspirações. 
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

Visite hoje mesmo!
Av. Araucária 398, Centro - Maravilha

alberts_maravilha(49) 99903-3033

CARINE ARENHARDT

Os alunos com idade entre 15 
e 18 anos, que estudam nas esco-
las de Maravilha, participaram de 
uma programação especial nesta 
semana. Eles receberam a visita 
de representantes da subseção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Maravilha, que le-
varam informações sobre a emis-
são do título de eleitor e impor-
tância desses jovens na política, 
participando das eleições. 

A programação abrangeu as 

escolas João XXIII, Santa Tere-
zinha, Nossa Senhora da Salete 
e DOM Sistema Educacional. A 
ação foi realizada pela subse-
ção da OAB de Maravilha e suas 
comissões  de Esportes, Lazer e 
Eventos, Defesa das Prerroga-
tivas e Valorização Profissional, 
Jovem Advocacia e Mulher Ad-
vogada, numa parceria com a 
Justiça Eleitoral e faz parte da 
campanha Meu Primeiro Título 
do Tribunal Superior Eleitoral de 
Santa Catarina (TRE-SC).  

Conforme o Conselheiro e 

MEU PRIMEIRO TÍTULO

Incentivando a participação dos jovens nas 
eleições 2022, OAB visita escolas em Maravilha
Estudantes receberam informações sobre como fazer o título online

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

membro das comissões de De-
fesa das Prerrogativas e Valori-
zação Profissional e de Esportes 
Lazer e Eventos da OAB de Mara-
vilha, Bruno Lauar Scofield, o ob-
jetivo é levar informações para 
estes jovens sobre o funciona-
mento dos poderes, a facilidade 
de emitir o título de eleitor em 
plataforma online e a importân-
cia deles participarem das elei-
ções 2022, embora o voto não 
seja obrigatório para menores 
de 18 anos. Ele ressalta que jo-
vens com 15 anos, mas que vão 
completar 16 anos até o dia das 
eleições, também já podem fa-
zer o título. 

Representantes da OAB que se reuniram com os alunos

Programação iniciou com os alunos da Escola João XXIII 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura promove debate para 
modernizar código de obras e edificações
Munícipes poderão apresentar suas sugestões. Objetivo é atender novas legislações e 
necessidades de Maravilha

Em vigor deste janeiro de 
2017, o Código de Obras e Edi-
ficações do Município de Ma-
ravilha vai passar por uma mo-
dernização. A medida atende 
a um pedido de profissionais 
da área de engenharia civil e 
arquitetura. Nesta semana foi 
realizada uma reunião entre 
representantes do Núcleo de 
Engenheiros e Arquitetos da 
Associação Empresarial de Ma-
ravilha, Prefeitura e Amerios. 

No encontro foi criado um 

grupo de trabalho, formado 
por técnicos do setor, que vai 
apresentar uma versão atuali-
zada do atual Código ao Poder 
Executivo. O município deve-
rá realizar, conforme a legis-
lação, uma Audiência Pública 
com a participação da comu-
nidade maravilhense para dis-
cutir e votar as atualizações 
propostas. Caso aprovadas 
elas são encaminhadas para 
análise e votação na Câmara 
de Vereadores.

COMUNIDADE PODE PARTICIPAR
O Secretário de Planejamento, Administra-
ção e Fazenda, Cleiton Borgaro, destaca 
que toda a comunidade pode participar com 
sugestões que serão avaliadas pelo grupo 
de trabalho e consideradas na confecção da 
nova minuta do Código. As mudanças serão 
para atender novas legislações e necessida-
des de Maravilha.
O município criou um canal específico junto 
ao site www.maravilha.sc.gov.br, onde os 
munícipes poderão apresentar suas suges-
tões. Após esse processo, o grupo de tra-
balho deve entregar a versão final do novo 
código até a primeira quinzena de julho.

DESBUROCRATIZAÇÃO  

Borgaro avalia que a realidade do setor em cinco 
anos mudou muito e demanda de modernização para 
desburocratizar e agilizar processo. “Já estamos neste 
caminho com a implantação do Fly Protocolo que tor-
nou 100% digitais todos os processos e também com a 
agilidade que demos ao licenciamento ambiental ade-
rindo ao Conder. Vamos seguir ajustando os serviços 
para acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 
Maravilha além de incentivar e criar um ambiente segu-
ro para investidores”, disse o secretário.

O grupo de trabalho, formado por técnicos do setor, vai se reunir até junho

Divulgação 
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O aniversário de 41 anos da Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/MG foi 
muito especial, já que, na mesma 
data em que completou mais um 
ano de trajetória, a cooperativa 
também fez a distribuição dos re-
sultados. O valor, R$ 17,8 milhões, 
foi creditado diretamente na cota 
capital dos associados na segunda-
-feira (18). 

Somado aos mais de R$ 3,1 
milhões distribuídos no dia 20 de 
dezembro de 2021, referentes ao 
pagamento de juros ao capital, são 
R$ 20,9 milhões que retornaram 
diretamente aos associados, devi-
do aos bons resultados alcançados 
pela cooperativa de crédito no úl-
timo exercício. O recurso total sig-
nifica mais que o dobro distribuído 
com base em 2020, quando os as-
sociados tiveram R$ 9,2 milhões de 
retorno financeiro.

Conforme a presidente, Angeli-
ta Marisa Cadoná, esta distribuição 
das sobras é mais um dos grandes 
diferenciais da instituição. “A pro-
posta de distribuição, aprovada 
nas assembleias, reafirma a força 
do cooperativismo de crédito e 
a transparência na gestão, assim 
como valoriza a participação do as-
sociado no seu empreendimento 
e contribui de forma direta para a 
economia local e regional. O recur-
so creditado é oriundo da partici-
pação dos associados e comprova 
que eles acreditam e ajudam a defi-

RESULTADOS

Sicredi retorna R$ 20,9 milhões aos associados
Distribuição foi feita no mesmo dia em que a cooperativa completou 41 anos

Valor foi alcançado devido aos bons resultados obtidos no último exercício

nir os rumos do empreendimento. 
São eles que nos ajudam a cons-
truir esta grande cooperativa, que 
terá o tamanho e a atuação que os 

associados quiserem, pois é nesse 
modelo de fazer juntos que acredi-
tamos”, afirma Angelita.      

Você pode conferir o valor credi-

tado acessando o seu aplicativo ou 
internet Banking, no menu “Capital 
social”. Mais informações podem 
ser obtidas nas agências.

Expectativas superadas
Para que fosse possível a distribuição total de mais de R$ 20,9 milhões aos associados, a cooperativa obteve 
bons resultados em 2021. Entre eles, o alcance de mais de 102 mil associados – o que a coloca entre as 20 

maiores cooperativas de crédito do país em número de participantes. Também efetuou a abertura de cinco novas 
agências, reinaugurou outras cinco, além de reestruturar a Superintendência Regional. Ainda, superou os objetivos 
traçados nos indicadores de crescimento, tanto em recursos administrados como na carteira de crédito.
De acordo com a presidente, o gerenciamento destes recursos gerou uma evolução no balanço patrimonial da 
cooperativa superior a 29%, pois chegou a administrar em torno de R$ 2,673 bilhões. “Isso gerou um resultado 
líquido de R$ 65,6 milhões, demonstrando a pujança da instituição. Dessa forma, foi possível creditar aos asso-
ciados estes R$ 20,9 milhões, como forma de destinação efetiva de sobras. O valor, que é recorde na história da 
cooperativa, demonstra o quanto o associado é comprometido e investe no seu empreendimento”, finaliza.

Divulgação 
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EPIDEMIA

Secretaria de Saúde mantém atendimento 
para pacientes com dengue no final de semana 
Mutirão com a participação do Exército deve ocorrer no mês de maio 

CARINE ARENHARDT 

A Secretaria de Saúde de Maravilha vai manter 
atendimento em horário especial neste sábado (23) 
e domingo (24), no Ginásio Municipal. Pessoas com 
sintomas podem procurar o Centro de Atendimento 
para pacientes com dengue das 16 às 20h nos dois 
dias. Nos demais horários o atendimento é mantido 
no plantão do Hospital São José para emergências. 

Maravilha já soma mais de 2,6 mil casos dengue, 
além de pacientes aguardando resultado de exame. 
Durante o último feriadão de Páscoa, entre a sexta-
-feira e o domingo, a equipe atendeu 378 pacientes 
no Ginásio Municipal. Os atendimentos diários vêm 
mantendo números altos. Na segunda-feira (18) 
foram 354 pessoas atendidas e na terça-feira (19), 
mais 250. 

VINDA DO EXÉRCITO 
EM MAIO 

O mutirão com a parti-
cipação do Exército em Ma-
ravilha ainda não tem data 
definida, mas deve ser rea-
lizado no início do próximo 
mês. A ação chegou a ser 
programada para o dia 11 
de abril, mas devido as con-
dições climáticas precisou 
ser adiada. O objetivo é que 
o Exército auxilie os agentes 
de endemias nas visitas a lo-
cais com criadouros, para 
eliminar focos do mosquito, 
e orientação da  população. Atendimento é no Ginásio Municipal

Arquivo/O Líder
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Entre os dias 26 de março e 8 
a 10 de abril, os vencedores des-
frutaram dos prêmios do concur-
so de jardinagem urbana e rural e 
concurso de enfeites natalinos re-
alizado em 2021 em Cunha Porã. 
Os ganhadores conheceram os 
pontos turísticos de Gramado, Ca-
nela, Nova Petrópolis, Bento Gon-

çalves e Ametista do Sul. 
Os coordenadores dos concur-

sos avaliam de forma positiva a 
viagem, pois tiveram um feedba-
ck muito bom dos contemplados 
pelas viagem. Em breve estarão 
abertas as inscrições para os con-
cursos edição 2022 de jardinagem 
com muitas novidades.  

CUNHA PORÃSÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

Vencedores do concurso de 
jardinagem e enfeite natalino 
recebem premiação

Município é contemplado 
com ônibus escolar

Gramado foi um dos lugares visitado pelo grupoChave do veículo foi entregue ao vice prefeito na Capital do Estado  

Divulgação 

A Secretaria de Educação 
de São Miguel da Boa Vista 
foi contemplada com um 
ônibus escolar que contém 
29 lugares e uma platafor-
ma elevatória para embar-
que de deficientes físicos. O 
veículo teve um custo de R$ 
280 mil oriundo de emenda 

parlamentar do deputado 
estadual Neodi Saretta (PT). 

A entrega do ônibus 
ocorreu na última sema-
na em Florianópolis. O vice 
prefeito Jairo Luft e o servi-
dor Clovis de Souza Macha-
do participaram do ato de 
entrega. 

Divulgação 

CUNHA PORÃ 

Município intensifica ações contra o 
Aedes aegypti
Mutirão e orientações foram repassadas 
para a população para eliminação dos focos 
do mosquito

O município de Cunha Porã já 
realizou dois mutirões em pouco 
mais de um mês, com orientações, 
tratamento e eliminação de depó-
sitos, além do uso de drone para 
monitoramento aéreo. As ativida-
des estão sendo realizadas de for-
ma intensa com o objetivo de con-
ter os casos de dengue. 

O município registrou até o final 
da tarde de terça-feira (18), 114 ca-
sos de dengue e 168 focos do mos-

quito. “Solicitamos para que todos 
os munícipes usem repelente e eli-
minem ou façam a adequação de 
todo e qualquer depósito que pos-
sa acumular água. Lembrando que 
os proprietários de imóveis com 
situação irregular que não fizerem 
as adequações solicitadas pelos 
agentes de saúde e endemias se-
rão autuados e notificados pela Vi-
gilância Sanitária”, frisou a equipe 
da Vigilância Epidemiológica. Equipe está trabalhando incansavelmente na eliminação de possíveis focos

Divulgação 
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Na próxima terça-feira (26) o 
município de Iraceminha completa 
33 anos de emancipação política 
administrativa. O prefeito Jean Car-
los Nyland  parabeniza todos os ira-
ceminhenses, pois neste ano o mu-
nicípio completa 33 anos, porém a 

história de Iraceminha começou a 
ser construída há muito mais tem-
po. “Devemos primeiramente agra-
decer aos pioneiros deste municí-
pio pela sua força e coragem para 
enfrentar as dificuldades da época 
e iniciar a nossa história”, frisou ele. 

Além disso, ele agradece o es-
forço de todos que contribuíram 
para que o município se desenvol-
ve e chegasse forte aos 33 anos. 
“Quero aqui lembrar dos nossos 
pioneiros que foram os desbra-
vadores, dos agricultores pela 

dedicação diária a e coragem de 
investir e produzir alimento, aos 
comerciantes e empresários que 
sempre tiveram papel fundamen-
tal para desenvolver nossa cidade 
impulsionando o comércio e o se-
tor industrial”, destacou. 

33 ANOS

Iraceminha comemora mais um 
aniversário com extensa programação
Prefeito destaca as principais conquistas e os eventos que serão realizados no município

PROJETOS DA ATUAL GESTÃO

O prefeito ressalta que em seu mandato e do vice 
Roberto Foresti conseguiram colocar em prática pro-
jetos importantes para o desenvolvimento do municí-
pio. “Quero destacar o projeto de pavimentação rural, 
onde queremos dar melhores condições às pessoas 
que produzem e participam da cadeia produtiva incen-
tivando os agricultores e seus filhos a permanecer na 
agricultura. Além dos grandes investimentos na educa-
ção que passam dos dois milhões, entre obras aquisi-
ções e melhores condições através do investimento em 
tecnologias para os alunos e professores”, frisou ele. 

Nyland destacou a construção do ginásio de es-
portes municipal que está em fase bem adiantada de 
construção, e que será uma grande conquista, onde 
o município finalmente terá um ginásio de esportes 
próprio para poder dar melhores condições à prática 
esportiva. Outro importante avanço é a área industrial 
da BR 282, com vários barracões construídos, gerando 
emprego e renda. Em breve novas empresas estarão 
se instalando naquela área.

Ele ainda frisou que neste último ano teve gran-
des dificuldades, pois a estiagem prejudicou muito o 
município e a região, afetando a renda dos  munícipes 
e o retorno de recursos, além do grande gasto com 
maquinário e transporte de água para tentar auxiliar 
as pessoas com água, para amenizar os efeitos e pre-
juízos. A pandemia do Covid-19 também dificultou o 
trabalho nos últimos anos, com aumento de despe-
sas, perda de pessoas queridas e impossibilitou o con-
tato mais direto com o povo, mas felizmente estamos 
superando mais essa adversidade.

E para finalizar o prefeito frisa que em breve 
terá mais obras para melhorar a cidade e o interior, 
e que o trabalho continua para que possa valorizar 
cada munícipe que reside, investe, acredita e gosta 
de Iraceminha. 

Amanhã (23), terá show de humor 
com João Kuiudo, Terapia do Riso de Cha-
pecó, voltada para a Família na Escola. O 
espetáculo será no Ginásio do Núcleo Es-
colar Prof Olinda Hermann, a partir das 
09 horas. 

No domingo terá o 1º Pedal de Irace-
minha Irabike, promovido pelo Lions Club, 
com apoio da Administração, Departa-
mento de Cultura e Liga Cultural. O even-
to iniciará às 06 horas com café da ma-
nhã, na Aspumi. Ao meio dia terá almoço 
típico alemão na Comunidade Evangélica 
de Iraceminha, com início as 11h30, no 
salão da comunidade, com valor de R$ 
35,00 por pessoa. E a partir das 14 horas, 
matinê animado pela Banda Tri Gaitaço.

 No dia 25, ocorre o 1º Festival da Can-
ção de Iraceminha em três categorias: 
infantil, juvenil e adulto. O evento está 
sendo organizado pelo Departamento 
de Cultura, Liga Cultural com o apoio da 

administração. O Festival será no CTG a 
partir das 19 horas, e logo após o festival, 
terá baile com a Banda Cosmos Express.

 Na terça-feira (26), dia do município 
terá desfile de todas as escolas do mu-
nicípio, com alegorias típicas, represen-
tando os primeiros povos e origens que 
deu início ao município de Iraceminha. O 
desfile iniciará às 14h30, saindo do Pos-
to de Combustíveis até o palco da Praça 
Municipal.

 No dia 27, ocorre o Circuito Artístico 
da IDC, Fundação Catarinense de Cultu-
ra, com Espetáculo Passeio por São Joa-
quim. Esse evento será no palco da Praça 
Municipal, com início as 20 horas. E para 
encerrar a programação no dia 30, será 
promovido jantar típico italiano na Co-
munidade Católica de Iraceminha, com 
início as 20h30, no salão da comunidade. 
Logo após terá baile animado pela Ban-
da Classe A.

Programação

Jean e Roberto convidam todos para prestigiar e participar das festividades
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OBITUÁRIO

LIZ SHERIDAN
A atriz Liz Sheridan morreu 
no dia 15 de abril, aos 93 
anos. Ela ficou conhecida por 
interpretar a mãe de Jerry 
na sitcom Seinfeld. Também 
apareceu na série ALF, o ETei-
moso como a vizinha Raquel 
Ochmonek e participou de 
diversas peças da Broadway.

CATHERINE SPAAK
A artista Catherine Spaak 
morreu no dia 17 de abril, 
aos 77 anos. Em 2020, ela 
teve uma hemorragia cere-
bral. Durante a recupera-
ção, Catherine sofreu dois 
derrames e, com isso, teve 
diversas sequelas. Trabalhou 
na televisão, no cinema e 
também dedicou sua vida à música. Iniciou a carrei-
ra cedo, ainda adolescente, e atuou em produções 
como Il Sorpaso e La Parmegiana.

KAY SLAY
O DJ Kay Slay, cujo nome 
verdadeiro é Keith Grayson, 
morreu no dia 17 de abril, 
aos 55 anos, depois de uma 
longa luta contra a Covid-19. 
Ele é considerado uma das 
lendas do hip hop americano.

TEREZINHA MARGARIDA FERRABOLI
Faleceu no dia 15 de abril, no Hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha Indiozinho e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

GUILHERME KRETZMANN DISNER
Faleceu no dia 15 de abril, em Florianópolis, re-
cém-nascido. Seu corpo foi velado na Casa Mor-

tuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

RELINDO MIGUEL LEDUR
Faleceu no dia 16 de abril, em sua residência, aos 
69 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da 
comunidade Santo Antônio e sepultado no cemité-
rio da comunidade.

ADELIA REI
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital São Lucas 
de Guaraciaba, aos 84 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
Cemitério Municipal.

PRISIDINA FELIMBERTI
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital São José, 
aos 91 anos. Seu corpo foi velado no salão católico 
da Linha São Paulo e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

EDMUNDO GRAMS
Faleceu no dia 19 de abril, no Hospital São José, 
aos 76 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Lutera-
na da Linha Humaitá e sepultado no cemitério da 
comunidade.

VITALINA BRANCALIONE ROSIN
Faleceu no dia 20 de abril, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 90 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica da Linha Itajubá e sepulta-
do no cemitério da comunidade.
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POLÍCIA MILITAR EMITE 
RELATÓRIO 

Por volta das 21h23min de 
domingo (17), a Polícia Militar 
foi acionada para atendimen-
to na Rua João Pessoa, a uma 
ocorrência de Lesão Corporal 
Leve, ambiente da Lei Maria 
da Penha e Ameaça, a qual foi 
solicitada por uma mulher de 
26 anos, onde relatou que seu 
ex-companheiro, de 32 anos, a 
agrediu.

Segundo informado pelo 
COPOM, quando a Guarnição 
chegava ao local, foi visualiza-
do o veículo usado pelo mascu-
lino de 32 anos. Foi então feito 
uso de giroflex e sinais sono-
ros de sirene, na tentativa de 

CONFRONTO

Homem agride policial militar, é 
baleado e morre em Pinhalzinho
Caso está sendo investigado e a ocorrência foi filmada

A Polícia Civil em Pinhalzinho 
instaurou inquérito policial para 
apurar as circunstâncias que leva-
ram a morte de um homem de 26 
anos na noite do último domingo 
(17) em confronto policial.

O Delegado Lucas Almeida ex-
plica que a Polícia Militar foi acio-
nada para apurar ocorrência de 
violência doméstica, indo atrás do 
suspeito que conduzia um veículo, 
sob efeito de álcool.

Que o homem que foi morto 
tentou intervir na abordagem, e 
entrou em luta corporal com os po-
liciais, no que resultou em sua mor-
te por disparo de arma de fogo.

O Delegado explica que será 
investigado se houve algum ex-
cesso desproporcional por parte 
dos policiais.

Testemunhas contam que o ho-
mem que morreu praticava artes 
marciais.

Além disso, ele possuía diversas 
passagens pela polícia. 

Homem investiu contra os policiais, que efetuaram cerca de cinco disparos

efetuar a abordagem, sendo estes 
ignorados pelo condutor. A guarni-
ção então iniciou acompanhamento 
para realizar a abordagem.

Após realizar a abordagem, bus-
ca pessoal e veicular onde nada de 
ilícito fora encontrado, foi então 
realizada a identificação dos envol-
vidos, sendo eles o homem de 32 
anos como condutor do veículo e 
um outro homem de 23 anos que se 
encontrava na carona.

Ainda de acordo com a PM, o 
homem de 32 anos apresentava 
visíveis sinais de embriaguez e den-
tro do veículo foram encontrados 
3 litros de whisky, por este motivo 
foi oferecido ao condutor o teste de 
etilômetro/bafômetro, sendo que o 
mesmo recusou a realização.

Devido ao fato de que o veículo, 
uma F/250, se encontrava devida-
mente registrado e licenciado, foi 
orientado o condutor a apresentar 
um condutor habilitado para reali-
zar a retirada do veículo.

A respeito da Lesão Corporal 
Leve, Dolosa e Ameaça cometida 
pelo homem de 32 anos contra sua 
ex-namorada, o COPOM realizou 

contato via telefone com a mesma, 
sendo que ela não quis realizar con-
tato com a guarnição e muito me-
nos a representação contra seu ex.

Segundo o relatório, enquanto 
a guarnição aguardava o condutor 
habilitado para realizar a retirada 
do veículo do local, chegou na ocor-
rência, dois masculinos, ambos de 26 
anos. De imediato tentaram interfe-
rir na ocorrência. Sendo que ambos 
foram orientados a se retirar do local 
pois a guarnição se encontrava com 
os dois abordados. Neste momento 
um dos homens de 26 anos disse a 
guarnição que iria permanecer.

Neste momento, segundo a 
guarnição, o jovem de 26 anos inves-
tiu contra a guarnição sendo neces-
sário repelir a injusta agressão, pois 
o mesmo tentava a todo momento 
agredir e tomar a arma do policial, 
sendo que o mesmo se esquivou de 
diversos golpes por ele desferidos, 
mas mesmo assim sofreu alguns, 
devido aos quais se desequilibrou e 
acabou por cair em um barranco do 
outro lado da via pública. Neste mo-
mento o masculino investe contra o 
policial para lhe agredir, e tentar ti-

rar a arma do PM, então este realiza 
um disparo de arma de fogo.

De imediato, o COPOM foi in-
formado da situação e de que o ho-
mem de 26 anos havia empreendido 
fuga do local, porém havia sido alve-
jado, quando o Corpo de Bombeiros 
foi acionado para realizar o devido 
suporte médico.

Após este fato, o condutor ha-
bilitado chegou ao local e realizou 
a retirada do veículo envolvido na 
ocorrência, e as demais partes en-
volvidas foram encaminhadas ao 
Hospital de Pinhalzinho pelas guar-
nições policiais que já se encontra-
vam no local, onde aguardaram 
para realizar os exames de corpo de 
delito e posterior apresentação das 
partes envolvidas na Delegacia de 
Polícia Civil, para demais procedi-
mentos cabíveis.

Durante a permanência da guar-
nição nas dependências da Socieda-
de Hospitalar de Pinhalzinho, o jo-
vem de 26 anos veio a falecer.

O condutor do veículo de 32 
anos foi conduzido à delegacia pelo 
crime de trânsito de dirigir sob efei-
to de álcool.

Divulgação 
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MEDO

Morador de Maravilha que estava em 
Guarapuava relata terror vivido durante ataque
William Zanoni estava com a namorada e relata que pais residem a uma quadra 
da empresa que foi atacada

Em entrevista à Rádio Líder, 
na terça-feira (19), William José 
Hass Zanoni, advogado da Câma-
ra de Vereadores de Maravilha, 
relatou a noite de terror vivida 
por ele, a namorada e os pais na 
cidade de Guarapuava, no Paraná, 
local atacado por um grupo de 
criminosos. O crime foi no último 
domingo, quando um grupo de 
criminosos invadiu uma empresa 
de transporte de valores. 

William Zanoni estava nas pro-
ximidades, já que os pais moram 
uma quadra da empresa. Ele foi 
levar a namorada em casa, cerca 
de dois quilômetros do ataque, e 
a invasão começou. Ele recebeu 
uma ligação dos pais pedindo 

para não retornar para casa. 
Zanoni conta que ouviu os 

disparos e a principal preocupa-

ção era com os pais, que esta-
vam no centro do fogo cruzado. 
Inclusive, moradores foram fei-
tos de refém na frente da casa 
dos pais de Zanoni, cenas que 
foram registradas por câmeras 

de segurança. 
A reportagem completa, com 

as declarações do morador e o 
vídeo que flagrou a movimenta-
ção dos criminosos estão no site 
wh3.com.br

O casal estava no local dos disparos 

momentos antes e conseguiu chegar a 

tempo em casa

Polícia foi ao local e conversou com os envolvidos

Bandidos barraram veículo na frente da casa dos pais de Zanoni

Arquivo Pessoal

Divulgação 

Um homem ficou ferido ao 
ser atropelado na manhã de 
segunda-feira (18), por volta 
das 11h45, na rodovia SC-496, 
na Linha Famoso, no muni-
cípio de Descanso. A colisão 
envolveu um Parati, placas de 
Descanso.

O veículo fazia sentido Bel-
monte à Descanso quando 
ocorreu o acidente de trânsito. 

O Corpo de Bombeiros pres-
tou atendimento ao homem, e 
conduziu para o hospital, sendo 
que sofreu ferimentos na cabe-
ça e pelo corpo.

Guarnições da Polícia Militar 
de Descanso e Belmonte pres-
taram apoio na ocorrência para 
a Polícia Militar Rodoviária, de 
Iporã do Oeste que realizou os 
procedimentos necessários.

TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
Homem é atropelado na SC 496 Polícia Rodoviária Federal inicia 

Operação Tiradentes

Ricardo Orso

A Polícia Rodoviária Federal iniciou 
na quarta-feira (20) em todo o Brasil, a 
Operação Tiradentes 2022, que se es-
tende até 23h59 de domingo. 

O feriado nacional de quinta-feira 
deve proporcionar um novo “final de 
semana prolongado” para muitas 
pessoas, e por isso, a tendência é 
que haja aumento da circulação de 
veículos nas rodovias durante os cin-
co dias.

A PRF em Santa Catarina vai atuar 
com maior presença principalmente 
em trechos com maior índice de aci-
dentalidade. O efetivo ordinário terá 
incremento de policiais convocados 
no período em que estariam de folga 
e de agentes que atuam na área ad-
ministrativa, aumentando assim a pre-
sença policial ao longo das rodovias. 

O foco será evitar as condutas dos 

motoristas que aumentam o risco de 
graves acidentes ou que agravam le-
sões, como ultrapassagens indevidas, 
dirigir sob efeito de álcool e falta de 
equipamentos de segurança (capace-
te, cinto de segurança ou cadeirinhas 
para crianças).

A previsão de tempo bom para 
a maior parte do período deve atrair 
turistas para as praias. Portanto, a BR 
101 e as BRs 282, 470 e 280 (que ligam 
o interior ao litoral) devem registrar o 
maior aumento de fluxo de veículos.

Nos últimos três anos não houve 
Operação Tiradentes devido à pan-
demia ou ao fato do feriado ter caído 
no fim de semana. Em 2018, entre 20 
a 24 de abril, a PRF registrou 128 aci-
dentes nas rodovias federais de SC, 
nos quais 169 pessoas ficaram feridas 
e três morreram no local.
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No último sábado (16), em 
jogo da volta da semifinal, da ca-
tegoria aspirante do Campeonato 
Municipal de Iraceminha, no distri-
to de São José do Laranjal, duela-
ram Associação São José e Grêmio 
Moroe. No primeiro jogo da dispu-
ta na comunidade de Linha Moroe 
placar de 5 a 4 para os visitantes e 
no sábado (16), foi a vez de o Grê-
mio Moroe ganhar fora de casa e 
levar a decisão para os pênaltis. 
Nas penalidades vitória mais uma 
vez do Grêmio Moroe por 4 a 2. 

No outro duelo, da semifinal 
entre Canarinho de Linha San-
ta Fé e Grêmio Planalto, melhor 
para o time de Linha Santa Fé. Na 
partida de ida 2 a 0 para o Cana-
rinho e na volta 5 a 0 novamente 
para o Canarinho. 

A final da categoria aspiran-
te começa no sábado dia 14 de 
maio, na Linha Moroe e a parti-
da da volta no dia 21 do mesmo 
mês, em Linha Santa Fé.

FUTEBOL

Definido finalista do municipal de 
Iraceminha na categoria aspirante
Na principal, semifinais têm partidas de ida no sábado (23), em Linha Santa Fé

Grêmio Moroe se classificou nos pênaltis depois de perder em casa  

Jogos serão retomados neste domingo

PRINCIPAL
 
Na categoria principal as disputas das semifinais começam no sábado (23), 
entre Associação São José e Grêmio Planalto e Canarinho de Linha Santa Fé 
e Grêmio Moroe. Os dois jogos serão na comunidade de Linha Santa Fé. O 
primeiro jogo está marcado para às 15h e o segundo às 17h.

Divulgação 

MUNICIPAL

Taça Odi Sports/Aracnomania tem confirmada a 
segunda rodada

Neste domingo (24), depois de uma breve para-
da, por causa do feriado de Páscoa, tem o retorno do 
Campeonato Municipal de Futebol, Taça Odi Sports/ 
Aracnomania, de Maravilha. 

Os jogos pela categoria aspirante começam as 
13h45 e na principal logo após o termino da aspi-
rante. 

No Estádio Osvaldo Gomes Werner jogam Mada-
lozo x União do Bairro Floresta;  O Canarinho da Água 
Parada recebe o 4S Amizade e o Esportivo Bela Vista 
recebe o Canarinho da Linha Primavera Alta. 

Cleiton Ferrasso/O Líder
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No sábado (16), o Depar-
tamento de Esportes de São 
Miguel da Boa Vista, deu anda-
mento ao Campeonato Munici-
pal de Futsal e Vôlei, com jogos 
no ginásio municipal. 

Na categoria masculina li-
vre, entre Atlético e Atlético 
Boa Vista placar de 3 a 0 para 
o Atlético; Móveis Queiroz e In-
dependente empataram em 3 a 
3 e teve também o duelo entre 
Baile de Munique 5 x 4 Juventus. 
Pela categoria veterana, Palmei-
ras e Vista Alegre resultado de 5 
a 2 para o Vista Alegre e Guaicu-
rus 5 x 2 Respeita os Veinhos. As 
meninas também entraram em 
quadra para o jogo das Virtuo-
sas e As Patroas com placar de 
6 a 2 para as Virtuosas e o outro 

No sábado (16), aconteceram 
os jogos de mais uma rodada do 
Campeonato Municipal de Futebol 
força livre masculino e futebol su-
íço feminino - Taça Lass Berg, de 
Santa Terezinha do Progresso.  Os 
jogos foram no campo do Esporte 
Clube Miraguaí, com os seguintes 
resultados: Mirasol 0, Os Piá do 
Inca 1 e EC Miraguaí 0, CK Trans-
portes 1. 

No próximo fim de semana não 
serão realizados jogos da Taça 
Lass Berg em função de festivida-
des que acontecem no município 
de Santa Terezinha do Progresso, 
retornando no dia 30 de abril, com 
jogos a serem confirmados pela 
organização da competição. 

NOVA RODADADOIS CAMPEONATOS 
São Miguel da Boa Vista tem segmento no 
municipal de futsal e vôlei 

Santa Terezinha do 
Progresso realiza 
rodada do municipal

Certame conta com muitas equipes participando nesta temporada 

Divulgação 

FUTSAL

Sub-15 de Maravilha estreia na Liga 
Catarinense em Pinhalzinho
Foi a primeira partida da série de competições previstas para o ano de 2022

Na terça-feira (19), diante 
da Pinhalense, o time sub-15 de 
futsal da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer (SEJL)/
Acema, de Maravilha estreou 
na Liga Catarinense de Futsal. O 
duelo foi no Centro de Eventos 
em Pinhalzinho. O resultado foi 
de 6 a 0 para os donos da casa. 

A equipe comandada pelo 
professor Gian Mauro Silva está 
na Chave A da competição, jun-
tamente com a Pinhalense, Ca-
tanduvas, Coronel Freitas, C5 
Futsal AABB e APASF/CME de 
Palma Sola. Todos se enfrentam 
eu turno único, classificando os 
quatro primeiros para a fase de 
mata-mata. Equipe de Maravilha é treinada pelo professor Gian Mauro Silva

Divulgação 

jogo do naipe foi Atitude Femini-
na 1 x Toca Bola 0. 

Na modalidade de vôlei jo-
garam Cobra Kai do Vôlei 2 x 1 
Unsa Bier e Última Hora 1 x 2 
Red Bull. 

No sábado (23), tem mais jo-
gos, com início, às 18h, tem Unsa 

Bier x Red Bull pelo municipal de 
vôlei. Já no futsal tem pela cate-
goria masculina livre Atlético x 
Juventus, Móveis Queiroz x Vis-
ta Alegre e Baile de Monique x 
Atlético Boa Vista. Pela modali-
dade veteranos jogam Respeita 
os Veinhos x Vista Alegre. 
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 ONEIDE BEHLING

PRESIDENTE 
A coletiva do presidente Romildo Bolzan focou sobre o iní-

cio de campeonato que não era o que ele imaginava. Os dois 
primeiros jogos do Grêmio podem parecer que o time estava 
instável, mas a real é que são momentos de busca de soluções. 
Grêmio cria oportunidades, mas perde gols. Segundo o presi-
dente, tá produzindo para ganhar, mas falta a bola entrar. So-
bre o desempenho de Dênis Abrahão nas coletivas, defendeu 
que esse é o jeito dele e a pior coisa que pode acontecer é tirar 
a espontaneidade dele. Acredita que Roger vai fazer o time 
criar um esquema alternativo. Não pode jogar com um esque-
ma só. Tem que ter situações diferentes de jogo.

CAMPO ERÊ

Jogador de Campo Erê salva a 
festa de despedida de D’Alessan-
dro. Alexandre Zurawski, 24 anos, 
o Alemão do Inter, fez o gol do 
triunfo. Alemão entrou no segundo 
tempo e fez o que o Wesley Moraes 
não tá conseguindo, finalizou bem. 
Ele se mete entre dois zagueiros, 
gira o corpo, ajeita o pé e consegue 
o desvio suficiente para matar o 
goleiro. Mostrou que sabe fazer. 
Alemão nasceu no dia 1º de abril 
de 1998 em Campo Erê, na infância 
residiu em Anchieta. Já atuou em 
vários clubes, entre eles Metropo-
litano, que revelou o atleta, Kyoto 
Sanga (Japão), Criciúma, Fluminen-
se SC, Avaí, Juventus SC e Novo 
Hamburgo.

DESPEDIDA
D’Alessandro provou que ainda tem a força de melhorar 

o ambiente colorado, trazendo 36 mil pessoas de volta ao 
estádio. Na sua despedida ele deu a energia que era preciso 
para o Inter esquecer um pouco a crise. Ele ajudou a resolver 
as coisas. E, num lance que mostrou o seu talento, fez o gol 
de empate no finalzinho do primeiro tempo. Era fundamen-
tal isso acontecer para não estragar a festa. Foi um jogo di-
ferente porque o Inter jogou sem técnico e tinha a despedida 
de um ídolo. Mas deu certo pelo resultado. O problema agora 
é saber quem será o novo ídolo. D’Alessandro se aposentou.


